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Bulletin No: 05        WW/TC/21/05/23/05 

COLOR: Amber 
 

Advisory for the Depression in the East Central Bay of Bengal 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 06.00 p.m 23 May 2021  

 
 

 

For the deep and shallow sea areas around the island 
 

PLEASE BE AWARE! 
 

The low-pressure area located in East Central Bay of Bengal has intensified in to a depression 

and lay centered near latitude 16.1N longitude 90.2E today around 11.30a.m. This system is 

very likely to intensify into a cyclonic storm by 24th and further into a severe cyclonic storm 

during subsequent 24 hours. It is very likely to move north-northwestwards and reach near 

west Bengal coasts around 26th May. 

 

      Source: RSMC India 

 

Forecast track and intensity are given in the following table 

Date/Time (SLST) 
(Hrs) 

Position   (Lat. / 
Long) 

Maximum wind speed 
(Kmph) 

Category of cyclonic 
disturbance 

23.05.21/23.30  16.6 N/89.8 E  55-65  gusting to 75 Deep Depression 

24.05.21/11.30  17.3 N/89.6 E 70-80  gusting to 90 Cyclonic Storm 

25.05.21/11.30  18.2 N/88.7 E 120-130  gusting to 145 Very Severe Cyclonic Storm 
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Fisherman warning: 

 

 Sudden roughness of the sea associated with strong winds (50-60 kmph, up to 70-80 

kmph gusty wind at times) during thundershowers are expected over the North 

Andaman sea and adjoining east central Bay of Bengal and deep sea area of southwest 

Bay of Bengal during next few days. 
 

 Possibility for heavy showers or thundershowers and sudden roughness, associated 

with sudden increase of wind speed up to 50-60 kmph is high in deep and shallow see 

areas around the island during next few days. 

 

 There is a possibility that near shore sea areas off the coast extending from Puttalam 

to   Galle via Colombo may experience surges due to the effect of swell waves, having 

(2.5-3.0) m height. 

 

ACTION SUGGESTED: 

 

 Naval and fishing communities are advised not to venture into the East Central Bay of 

Bengal and adjoining area (08N-20N, 83E-100E), and sea areas around the island until 

further notice.  
 

 

 Those who are in aforementioned sea areas are advised to return to coasts or moved 

safer areas as soon as possible. 

 

 Fishing and naval community are requested to be attentive regarding future 

forecasts issued in this regard. 

 

 

 

K.R.K.N.D.N. Ranaweera 

Duty Meteorologist 
National Meteorological Center 

 



 
 

  

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 

 

නිහේදන අංකය : 05           WW/TC/21/05/23/05 

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

ඊසාන දිග හබංගාල හබොක්ක ආශ්රිතව වර්ධනය වී ඇති පීඩන අවපාතය පිළිබඳ 

අවවාදාත්මක නිහේදනය 
 

කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවහේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මධයස්ාානය විසිතු 
2021 මැයි මස 23 වන දින ප.ව. 06.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

දිවයින වටා වන ගැඹුරු ස  හනොගැඹුරු මුහුදු ප්රහශ  සඳ ා 
 

සැලකිලිමත් වතුන! 
 ඊසාන දිග හබංගාල හබොක්ක ආශ්රිත මුහුදු ප්රහශ හ  පැවති අඩු පීඩන තත්ත්වය හම් වන විට පීඩන 

අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වී අද උදෑසන 11.30 වන විට උවරු අක්ෂාං  16.1 ස  නැහගනහිර 

හශ ාං  90.2 ප්රහශ හ  ස්ාානගතව පැවති අතර එය මැයි 24 වන විට සුළි කුණාටුවක් දක්වා 

වර්ධනය හවමිතු ඊළඟ පැය 24 වල චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වනු ඇතැයි 

බලාහපොහරොත්වහේ. හමම පශධතිය උවරට බරව වයඹ  දි ාවට ගමතු කර මැයි 26 වන දින වනවිට 

බටහිර හබංගාල හවරළ හවත ගමතු කිරීමට හබොහ ෝ දුරට ඉඩ ඇත.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

පශධතිහ  ගමතු මාර්ගය පිළිබද අනාවැකිය 

 

දිනය/ හේලාව (/. ලං. 
ස. හේ.)(පැය) 

පිහිටීම ( අක්ෂාං / 
හශ ාං ) 

උපරිම සුළං හේගය ( පැ.කි.මී) වර්ගය  

23.05.21/23.30  16.6 N/89.8 E  55-65 , 75 දක්වා වැඩි විය  ැක ගැඹුරු පීඩන අවපාතය 

24.05.21/11.30  17.3 N/89.6 E 70-80,   90 දක්වා වැඩි විය  ැක සුළි කුණාටුව 

25.05.21/11.30  18.2 N/88.7 E 120-130, 145 දක්වා වැඩි විය 
 ැක 

චණ්ඩ සුළි කුණාටුව 



 
 

  

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 

 

අනවරු ඇඟවීම්: 
 
• එබැවිතු, ඉදිරි දින කිහිපහ  දී, උවරු අතුදමතු ස  ඊසාන දිග හබංගාල හබොක්ක ආශ්රිත මුහුදු 

ප්රහශ ය,  නිරිත දිග හබංගාල හබොක්ක ගැඹුරු මුහුදු ප්රහශ  වල ිගගුරුම් සහිත වැසි සමග විිනතු විට 

වැඩිවන තද සුළං ( පැ.කි.මි. 50-60 ස  විිනතු විට පැ.කි.මි. 70-80 දක්වා වන තද ප්ර ාරාත්මක 

සුළං) හ ේවහවතු රළු හ ෝ ඉතා රළු මුහුදු ප්රහශ  අහකක්ෂා කළ  ැක. 

 
 ඉ ත පශධතිහ  බලපෑම හ ේවහවතු, ඉදිරි දින කිහිපහ දී දිවයින වටා වන ගැඹුරු ස  හනොගැඹුරු 

මුහුදු ප්රහශ  වල තද වැසි හ ෝ ිගගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය  ැකි අතර සුළං හේගය ක්ෂිකකව 

(පැ.කි.මී. 50-60 දක්වා පමණ) ඉ ළ යන බැවිතු එම මුහුදු ප්රහශ ය විිනතු විට රළු හේ.  

 

 පුත්තලම සිට  හකොළඹ, ගාල්ල  ර ා  ම්බතුහතොට දක්වා වන හවරළබඩ ප්රහශ  වල මුහුදු රළ 

මීටර් (2.5-3.0) ක් පමණ ඉ ළ යාහම්  ැකියාවක් පවතින අතර හම් හ ේවහවතු මුහුදු රළ හගොඩ 

බිමට පැමිණීහම්  ැකියාවක් ද පවතී.  

 

 
 

අනුගමනය කල යුව ක්රියාමාර්ග: 
 

 නැවත දැනුම් හදන වරු, ඊසාන දිග හබංගාල හබොක්ක ආශ්රිත මුහුදු ප්රහශ ය වල (08N-20N, 

83E-100E) ස  නැවත දැනුම් හදන වරු, දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශ ය වල ධීවර ස  නාවුක 

කටයුවවල හනොහයහදන හලස අවවාද කරනු ලැහේ. 
 

 දැනට හමම මුහුදු ප්රහශ වල ධීවර කටයුවවල හයදී සිිනන පිරිස  ැකි ඉක්මනිතු හගොඩබිමට 

හ ෝ ආරක්ෂිත ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හලසට දතුවා සිිනනු ලැහේ. 

 
 

 ධීවර  ා නාවුක ප්රජාව හම් සම්බතුධහයතු නිකුත් කරන ඉදිරි නිහේදන පිලිබඳ අවධානහයතු 

කටයුව කරන හලස කාරුිකකව ඉල්ලා සිිනනු ලැහේ. 

 

 

හක්. ආර්. හක්. ඩී. එතු. රණවීර 
 

කාලගුණ විදයාඥ, 

ජාතික කාලගුණ විදයා මධයස්ාානය 

 


